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 مستخمص الدراسة

لمنفط باتجاه  جبلمشتريات في شركة أتناولت الدراسة موضوع نظم المعمومات وأثرىا عمى إدارة ا
محاولة تأىيل العالقة بينيما وتوطيدىا نظريًا في خضم االىتمامات التطبيقية بكمييما خاصة بعد 
دارة المشتريات ، ومن جية أخرى فإن موضوع  التطور الذي حدث في مفاىيم نظم المعمومات وا 

دات االقتصادية عمى اختالف مستوياتيا نظم المعمومات بات محورا مركزيا ألنشطة المنظمة والوح
وتأتي ىذه الدراسة  في سعييا إليجاد أكثر الوسائل لمتقدم في ىذا المجال ومن ثم تحقيق أىدافيا،

لمنفط من أنيا تسعى إلى تحقيق مجموعة من األىداف أىميا التعرف  جبالمطبقة عمى شركة أ
 .يات بيا عمى نظم المعمومات بالشركة وأثرىا عمى إدارة المشتر 

 ((االطار العام للدراسة))
 :المقدمة .1

أقسام المحاسبة عمى قسط وافر من تطبيقات الحواسيب في البداية ثم انتقمت التطبيقات بعد ذلك 
االستفادة من ىذه النظم أن ولقد بدأت التطبيقات تمك في  إلى التصنيع فالتسويق وباقي األقسام

ركزت ليبيا خالل حيث مجال عمميات الشراء ت وخاصة ميم جدا في جميع المجاالالمعموماتية 
دخال نظم  السنوات الماضية اىتماميا بشكل متزايد عمى مواكبة احدث التجييزات التقنية وا 

 حمولةالموتزويد العاممين بالحواسيب المعمومات داخل المؤسسات العامة والتشجيع عمى استخداميا 
 .الصغيرة لتمبية احتياجات العمل 

  :شكمة الم.2
من خالل المقابالت الشخصية مع عدد من مسؤولي قسم المشتريات بشركة ايني لمنفط اتضح ان  

إدارة المشتريات بالشركة تعاني من المشاكل التي تعاني منيا بعض اإلدارات نتيجة لعدم االستفادة 
 -:االستفسار عن  من نظم المعمومات في شتى المجاالت ومن ىذا المنطمق وجب عمينا

http://www.enaim_fwze@yahoo.com/
http://www.enaim_fwze@yahoo.com/
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لتقنية المعمومات واالتصاالت توظيفًا أمثل من أجل إتمام عمميات  سةما مدي توظيف المؤس
 الشراء؟

 .فرضيات الدراسة:3
كفاءة عمميات الشراء الخارجي  انخفاضلمنفط يؤدي إلى  أجبتوفر المعمومات بشركة  قمة. 1

 لمشركة .
يؤدي أجب تصال الخارجي لمشركة . سوء استخدام اإلمكانيات التقنية " الحواسيب " ووسائل اال2

 إلى الخمل في إتمام إجراءات الشراء الخارجي .
لمنفط يؤدي إلي التأخر بالتقدم والمواكبة  أجبمتابعة التطورات العالمية العممية بشركة  ضعف. 3

 الحديثة.

 :أهمية الدراسة .4
 -:تستمد الدراسة أىميتيا 

القتصاد الميبي بشكل كبير ، وليا عمميات شراء أن شركة آجب شركة حيوية ميمة وداعمة في ا -
 عالمية .

وأن عدم توفر المعمومات أثناء عممية الشراء واستخدام وسائل تقميدية لالتصال بالموردين عفا  -
 عمييا الزمن .

كما أن عدم ارتباط بأسعار السوق العالمية  ، وانحصار التزود بالبضائع من جية معينة أو  -
عنو التأخر في وصول البضائع في الوقت المناسب وارتفاع كمفة البضاعة مما مصدر واحد ينتج 

 يسبب في خسائر الشركة.

 : أهداف الدراسة.5
 تيدف الدراسة إلى اآلتي :

.تيدف الدراسة إلي إن الشراء من الوظائف األساسية لشركة أيني وبتوفير نظام معموماتي جيد 1
 مام عممية الشراء . سيوفر لنا الوقت والجيد والتكاليف إلت

.تيدف الدراسة لمعرفة مدي االعتماد عمي استخدام وسائل حديثة في االتصال بالموردين لمقيام 2
 بأفضل الوظائف والحصول عمي أفضل النتائج التي تيدف لو شركة أيني.  
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ت .الوقوف عمي حقيقة مواكبة شركة أجب لمنفط لموضوع الدراسة ومدى توظيفيا لتقنية المعموما3
 واالتصاالت في عممية الشراء لتوظيف تقنية المعمومات واالتصاالت في عمميات الشراء.

. تيدف الدراسة إلي معرفة القدرات والكفاءات البشرية لدي الشركة ومدي وعييم باستخدام التقنيات 4
 المعموماتية في القيام بالميام.

 : الدراسة يةمنهج.6
 .المنهج المتبع:1.6

استخدامو في ىذه الدراسة ىو المنيج الوصفي التحميمي الذي يقوم عمي وصف  المنيج الذي ثم
وتحميل المشكمة إضافة الستخدام منيج دراسة الحالة باعتبار أن الدراسة مطبقة عمي "شركة أجب 

 لنفط"  لبيان المتغيرات والعوامل التي أدت إلي حدوث مشكمة الدراسة.
 المختارة: .مجتمع الدراسة الميدانية والعينة2.6

أما بالنسبة لعينة الدراسة فقد اشتممت عمى المدراء  النفطية ،أجب  عمى شركةميدانيًا الدراسة مطبقة 
وقد  ن ومدراء اإلدارات ورؤساء األقسام باعتبارىم األفراد الذين ليم عالقة بعممية اتخاذ القرارياممالع

 .ةمفرد 88من  ةمن المجتمع المتكونةعشوائيعينة تم استخدام
 .االساليب االحصائية المستخدمة في التحميل:3.6

 الدراسة عمى: اعتمدت
 صحيفة استبيان وىي الوسيمة الرئيسية لجمع البيانات المتعمقة بالدراسة. باستخدام. جمع البيانات 1
. استخدام أسموب المقابمة الشخصية بالشركة لغرض استكمال الجوانب التي يصعب جمعيا 2

 باالستبيان.

  : وبات الدراسةصع.7
كفاءة عمميات الشراء الخارجي  انخفاض. قمة توفر المعمومات بشركة أجب لمنفط يؤدي إلى عدم 1

 لمشركة .
. سوء استخدام اإلمكانيات التقنية " الحواسيب " ووسائل االتصال الخارجي لمشركة أجب يؤدي 2

 ي إتمام إجراءات الشراء الخارجي إلى الخمل ف
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 السابقة :الدراسات .8  
 ومن أىم الدراسات السابقة ما يمي :

 (نظم المعمومات المحاسبية بشركة ليبيا لمتأمين دراسة "تقييميو" 2888دراسة اليواري )
المنيج المتبع في ىذه الدراسة المنيج الوصفي أشارت دراسة اليواري أن النظام المحاسبي المتبع 

وب حديثة بأقسام اإلدارة .مما يؤدي إلي قصور بالشركة نظام بطيء بالرغم من توافر أجيزة حاس
ومن ىنا نجد درجة التشابو بين الدراسة الحالية ودراسة مفيدة  واضح في العمميات اإلدارية المحاسبية

ضوء " أن سوء استخدام اإلمكانيات "الحواسيب" يؤدي إلي خمل في إتمام العمميات الشرائية" أما 
كانت بشركة ليبيا لمتأمين والدراسة الحالية بشركة  مفيدة ضوة الباحثوجو االختالف ىو أن دراسة 

 أيني لمنفط.     
  ( األسس العممية لوظيفتي الشراء التخزين وأثرىا عمى كفاءة أداء 2883فطسي)دراسة

المنظمة، دراسة تطبيقية عمى شركات التسويق المحمي بميبيا المنيج المتبع في ىذه الدراسة المنيج 
ىذه الدراسة أن ىذه المنظمات ال تقوم بوضع الخطط الخاصة بوظيفتي الشراء الوصفي أوضحت 

والتخزين مما يؤثر ىذا عمى كفاءة أداء المنظمات ، وترى جميع المنظمات أن ىناك محددات معينة 
تحكم عممية اختيار مصدر التوريد تتمثل في القوانين والموائح التي تصدر من الجيات ذات 

و التشابو بين ىذه الدراسة والدراسة الحالية من حيث االىتمام بوظيفة الشراء االختصاص " كان وج
مما يؤثر عمى كفاءة المنظمات" أما وجو االختالف بين الدراستين ىو أن دراسة نجاح عبد العزيز 

 كانت بشركة التسويق المحمي بميبيا أما الدراسة الحالية بشركة أيني لمنفط .
 (تخط2881دراسة الزائدي ) ، يط المخزون وأثره عمى كفاءة أداء إدارة المشتريات والمخازن

دراسة تطبيقية في قطاع النقل الجوي والبحري في ليبيا المنيج المتبع في ىذه الدراسة المنيج 
الوصفي لدراسة الحالة من خالل البيانات التي قام بجمعيا الباحث عن الشركتين محل الدراسة 

يث أشارت ىذه النتائج في ىذا الجانب إلى ضعف أداء المشتريات والتي تم تبوبييا وعرضيا ح
والمخازن في القيام بعممية الشراء بالصورة المثمى ، وكذلك ضعف العالقة بين إدارة المشتريات 
والمخازن والموردين وعدم توفر المبالغ المالية المخصصة لشراء االحتياجات لمشركتين " حيث كان 

عمي محمد الزائدي والدراسة الحالية أن ىناك عدم اىتمام ومتابعة باألسعار  وجو التشابو بين دراسة
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والموارد والتقنيات مما يؤدي إلي التأخر بالتقدم والمواكبة الحديثة "ووجو االختالف أن ىذه الدراسة 
 كانت في قطاع النقل الجوي والبحري في ليبيا أما الدراسة الحالية كانت بشركة أيني لمنفط. 

 ( اىتمام المدير بالمعمومات وأثره في مقومات نظم المعمومات القائمة 1996ة بشير)دراس
بالمؤسسات الميبية، المنيج المتبع في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي حيث أظيرت نتائج 
الدراسة بأن مساىمات ومبادرات القيادات اإلدارية لتطوير وحدات المعمومات القائمة بالشركات التي 

ديرونيا تعتبر ضئيمة جدًا كما أنيا غير تابعة من اىتمام حقيقي ، مما اثر عمى مقومات نظم ي
المعمومات القائمة بالمؤسسات الميبية وأوصت الباحثة بضرورة نشر الوعي لدى كافة المسئولين 
وخاصة القيادات اإلدارية بالشركات المعنية بخصوص أىمية المعمومات ودورىا في أداء الميام 
والوظائف اإلدارية بفاعمية وكفاءة عالية "أفادت توصيات الباحثة نائمة بشير إلي االىتمام 
بالمعمومات وىذا تشابو مع وجية نظر الباحثة لموضوع البحث من حيث ضرورة االىتمام 

أما وجو االختالف كانت دراسة نائمة بشير تيتم  بالمعمومات ودورىا في أداء الوظائف اإلدارية
المعمومات وأثرىا في مقومات نظم المعمومات القائمة بالمؤسسات الميبية أما الدراسة الحالية بدراسة 
 .عمميات الشراء بشركة أيني لمنفط نظم المعمومات في تنظيم  بتأثيرتيتم 

ير فتو وجوب دون غيرىا من الدراسات التي سبقتيا عمي  تأكد ومن ىنا نالحظ أن ىذه الدراسة
وقدمت مجموعة ،المعمومات والمشتريات الخارجية  مؤىمة والمتخصصة في مجالالالكوادر البشرية 

دارة المشتريات الخارجية  من التوصيات التي تعمل عمى دعم النواحي اإليجابية لنظام المعمومات وا 
ومن أىميا ىذه التوصيات ضرورة إنشاء مركز  وتساىم في عالج النواحي السمبية ليذا النظام

 الوأيضًا االستفادة من التقنيات الحديثة الموجودة في مج ،ية عمى مستوى الشركاتلممعمومات النفط
المعمومات من األجيزة والبرمجيات والتأكيد عمى عقد دورات تدريبية متخصصة في مجال نظم 

دارة المشتريات .  المعمومات وا 

 التعريفات اإلجرائية المستخدمة في الدراسة:.9
شاد ببعض التعريفات األساسية لمنظام والمفاىيم المرتبطة بو حيث ىنا نجد من الضروري االستر 

تعتبر ىذه التعريفات نقطة أساسية إليضاح المبادئ األساسية لمنظام وأساس مفيد إلتاحة الفرصة 
 نحو إدراك أعمق لمفيوم النظام واإللمام بطبيعة تكوينيا .
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المتفاعمة مع بعضيا البعض ، والتي ىو مجموعة من العناصر أو المكونات المرتبطة و .النظام:1
 ( .12:  2887تعمل معًا ضمن بيئة معينة لتحقيق ىدف محدد )صابر ، 

ىي عبارة عن مجموعة من الحقائق أو المشاىدات أو التقديرات الغير منظمة ،وقد .البيانات :2
 (.5:  2885تكون كممة أو أرقام أو رموز أو حروف وتربطيا عالقة منطقية بينيا )الطارئي ،

ىي بيانات تم تصنيعيا وتنظيميا بشكل يسمح باستخداميا واالستفادة منيا ،أي أنيا .المعمومات:3
 (.17:  2885، يالطارئبيانات تمت معالجتيا )

ىي عبارة عن مجموعة من العناصر المترابطة معًا ،والتي تعمل بشكل متكامل  .نظم المعمومات:4
مات لإلدارة ،لغرض إنجاز أعماليا بشكل دقيق مع بعضيا البعض، لغرض تييئة المعمو 

 .(14:  2887)صابر،
ىي النظم الفرعية داخل النظام الكمي لممنشأة ،والذي يختص بتحديد  .نظم المعمومات اإلدارية:5

رسال المعمومات إلي مراكز اتخاذ القرار )الكيالني  وتجميع وتشغيل وتحميل وا 
 (.22:  2888،السامي،البياني،

ىي مزيج من نظم البرمجيات والعتاد واالتصاالت عن بعد ،التي تدعم  لمعمومات:.تقنية ا6
التطبيقات التجارية ،وتحسين العمميات اإلنتاجية ،وتساعد المدراء في اتخاذ القرارات داخل المؤسسة 

 (.24:  2888)الكيالني ،السامي،البياني،
أىداف وظيفة الشراء " تخطيط الشراء ىو نشاط يتضمن تحديد . تخطيط الشراء : 7

واالستراتيجيات والسياسات واإلجراءات والخطط والبرامج ، وتحديد الموارد الخاصة بالقيام بنشاط 
 (.12:  2884الشراء بكفاءة وفعالية " )جعفر ،

نموذج نمطي موحد مسمسل يوضح نوع وكمية الصنف المطموب كتابة ،  و" ى. طمب الشراء :8
 (.15: 2885في إدارة المشتريات " )الدرويش ،ويعد أساس العمل التنفيذي 

"ىو ذلك المصدر الذي يمكن أن يوفر باستمرار احتياجات المنظمة بالجودة المناسبة المورد :  .9
 (.8وبالكمية المناسبة في الوقت والسعر المناسبين " )شراره وآخرون: 

تعمقة بتممك واستحواذ المواد وىي الوظيفة التي تتضمن األنشطة األساسية الم. وظيفة الشراء :12
 ( .24: 2885والخدمات والمعدات المستخدمة في نشاط المنظمة )الدرويش ،
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" ىي مدى حسن استخدام الموارد المتاحة ومنع الفاقد والضياع منيا ")المؤذن . الكفاءة :13
،2885 :128.) 

: 2885 )المؤذن ،  " " ىي مدى النجاح في تحقيق األىداف المرجوة من النشاط . الفاعمية :14
129.) 

 )االطــار النظري (.2
 . مفهوم بيئة النظام.1.2

يشتمل مفيوم بيئة النظام عمى الخصائص المتعمقة بالعالقات التبادلية بين النظام وبيئتو ، نظرًا 
ألن البيئة تؤثر عمى أداء النظام ، كما أن النظام يقوم بدوره بالتأقمم مع المؤثرات 

 .(18:  2887)صابر،البيئية
 تصنيفات النظم : .2.2

 أمثمة المواصفـــات نوع النظام

 النظم العددية مجموعة من األفكار والرموز الغير ممموسة والموجودة. النظام المجرد

 الحاسب اإللكتروني مجموعة من األشياء الطبيعية الممموسة والموجودة خارج العقل. النظام المادي

 دوران الكواكب محددة وتكون نتائجها مؤكدة الحدوث بدون أخطاء . يعمل طبقًا لقواعد النظام المحدد

 النظام المحتمل
يعمل بطريقة عشوائية ال يمكن التنبؤ بنتائجها بدقة أو في حدود معينة 

 ومعروفة .
 المصارف والمخازن

 المعزول ليس له بيئة وال يتأثر بعوامل خارجية . النظام المغمق

 برنامج الحاسب اإللكتروني ول نسبيًا عن البيئة ويتأثر بعوامل خارجية .معز  النظام المغمق نسبياً 

 منشأة األعمال له بيئة ويتأثر بعوامل خارجية . النظام المفتوح

 (ة)إعداد الباحث
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إن عالقة البيانات بالمعمومات ، ىي مثل عالقة المواد الخام بالمنتج النيائي ، ويعبر عن ذلك 
 المعادلة التالية :ب

 ىي بمثابة.            المعمومات ..             عمميات تحويمية                  البيانات 
 المنتج النيائي                  عمميات تحويمية             المواد الخام     

 

 

 

 

 

 )اعداد الباحثة (

 عالقات النظام:. 3.2
زاء النظام ببعضيا البعض ، كما وتربط النظاام ككال ومن ىنا وجب توضيح العالقات التي تربط أج

 بمكونات بيئتو ، ويمكن تصنيف العالقات إلى ثالثة أنواع رئيسية ىي :
 : Symbiotic Relationshipالعالقات التكافمية    -1

 وىي عالقات تربط تمك النظم التي ال تستطيع االستمرار في تأدية وظائفيا بمفردىا. 
 Symbiotic Relationship:  ونية )التفاعمية(   العالقات التعا -2

 ويعني التفاعل داخل النظام.
 : Redudant Relationshipsالعالقات االحتياطية )االزدواجية(    -3

ىااي تمااك العالقااات التااي تماثاال عالقااات أخاارى ، ويمكنيااا أن تحاال محميااا ، وبياادف وجااود العالقااات 
ل أو توقااااااف بعااااااض مكونااااااات النظااااااام عاااااان القيااااااام االحتياطيااااااة إلااااااى التقمياااااال ماااااان احتماااااااالت فشاااااا

 .(:9224,62)شاىينبوظائفيا
 فوائد نظم إدارة المعمومات :. 4.2

إن التحاادث عاان فوائااد إدارة نظاام المعمومااات يصاال بنااا إلااى أن المنظمااة تحتاااج فعاااًل إلااى ىااذه الاانظم 
ي مساااتوياتيا لغااارض القياااام بأنشاااطتيا وفعاليتياااا بغياااة تحقياااق األىاااداف التاااي ترغاااب فاااي تحقيقياااا فااا

 المعلومات

Information 

 البيانات

Data 

 معالجة البيانات

Data Processing 

 المعرفة

Knowledge 
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لمعموماات مان اإلدارية كافة لكونيا تحتاج بشكل دائم ومستمر لممعمومات وىاذه الانظم تفياد المنظماة 
 (. 07: 9224) شاىين ،مفاىيم وعالقات

 إجراءاتها(: –تعريف الشراءوظيفة الشراء ). 5.2
ء أساسااايتان : ىنااااك مشاااكمتان لمشااارابماااا أن وظيفاااة الشاااراء تثاااأثر بالمعموماااات االدارياااة فااانالحظ أن 

المشااكمة األولااى تااتمخص باعتبااار الشااراء أساسااًا بقصااد البيااع ، والمشااكمة الثانيااة ىااو الشااراء بقصاااد 
 (.44اإلنتاج )شرارة وآخرون :

 تعريف الشراء . 1.5.2
لة عن دورة المواد من الوقت الذي يطمب فيو صنف ما إلاى الوقات الاذي ياتم فياو ىي الوظيفة المسؤ 
ىناك أىمية لتحديد أىداف وظيفة الشراء عمى وجو التحدياد حياث و تي تستعمموتسميمو إلى الجية ال

تتخذ كأساس في القيام بالميام واألعماال الالزماة لتحقيقياا وتتخاذ أيضاًا كأسااس لتقيايم نتاائج أعماال 
 .(919: 9221الشنواني ،) جياز الشراء 

 ..إجراءات الشراء .2.5.2
فيض تكمفاة الشاراء لاذلك يجاب مراجعاة األنظماة المتبعاة فاي تساعد إجراءات الشراء السميمة عمى تخ

عمميااات الشااراء لمتعاارف عمااى ماادى كفاءتيااا واختيااار األحساان ، عممااًا بااأن اإلجااراءات ليساات ىاادفًا 
ولكنيااااا تساااااعد عمااااى تقااااديم الميااااام المختمفااااة لممشااااروع فااااي عمميااااة التنفيااااذ ،عميااااو يجااااب أن تكااااون 

 ف.اإلجراءات حديثة ومتطورة ومناسبة لمظرو 
 عالقة نظام المعمومات بإدارة المشتريات :.6.2

إن النقطااة األكثاار بااروزًا فااي تجساايد أىميااة نظااام معمومااات بنظااام الشااراء ىااي تمااك الممثمااة بتحقيااق 
التكاماال بااين ىااذه اإلدارة واإلدارات األخاارى فااي المنشااأة وبااين المنشااأة والبيئااة الخارجيااة فالتكاماال مااا 

دارة الشاراء بشاكل بين وظيفة الشراء والوظائف األ خرى تعد جوىرية جدًا لنجاح المنشأة بشكل عام وا 
خاص ، وىذا شكل مبسط لكيفية انتقاال المعموماات مان نظام معموماات أي إدارة إلاى نظام معموماات 
إدارة أخاارى وكيااف تصاابح المخرجااات أي نظاام إلااى ماادخالت إلااى نظاام أخاارى وبيااذا يتحقااق التكاماال 

 (.64ره وآخرون: بالعمل بين جميع اإلدارات)شرا
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 )إعداد الباحثة(

ازدادت أىمية المعمومات وأصبحت موردًا جوىريًا لممنظمات وأصبح الحاسوب إلى جانب التقنيات 
واالقتدار عمى األخرى من األدوات التي يعتمد عمييا المستفيدون وتؤمن ليم عناصر الدقة والسرعة 
 المنافسة وىي المقياس الحقيقي والفيصل الذي ال يرقى إليو شك بين التقدم والتخمف .

ويعتبر قطاع المعمومات من القطاعات التي شيدت تطورًا خالل السنوات األخيرة، ولعل ظيور 
عمى التصاالت أفضل دليل ااالختراعات الحديثة والمتمثمة في الحواسيب االلكترونية ووسائل 

القرارات عمى اتخاذ قراراتيم  مساعدة متخذيالتطور الذي يشيده قطاع المعمومات وذلك من أجل 
 (. 91: 9211)جعفر ،

لقد أصبح االقتصاد مرتبطًا ارتباطًا طرديًا بكميات المعمومات التي تستطيع الدولة أن تمتصيا من 
 (.944: 9211ئي ، ، أو اإلداري ) الطار  يقطاعاتيا سواء التعميمي ، أو الصناع

 الدراسة الميدانية
 ..إجراءات الدراسة الميدانية.1.3

موظف من ىذا القسم   288من قسم المشتريات من أصل  ةدمفر  88 قصديو وعددىا تم أخذ عينة
استبيان وتم حذف  88وعند اختيارنا لمعينة تم توزيع  ةالدراس % من مجتمع28.5أي ما يعادل 

دم استيفاء الشروط )مثل( عدم إجابتيم عمي بعض أسئمة االستبيان أو استبيان من المجموع لع 16

 نظام معلومات إدارة أخرى

 مدخالت

 مدخالت عمليات مخرجات

 عمليات  مخرجات
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أي )استمارة( موزعة عمى موظفي شركة  ةمفرد 64عينة ليتبقى من مجتمع ال غياب بعض الموظفين
 لمنفط . إيني

  ن صحيفة االستبيان ىي الوسيمة واألداة األساسية في جمع البيانات الالزمة عن مشكمة ىذه الدراسةإ
 ستخالص النتائج والتوصيات منيا .اثم  ومن

 :البيانات الشخصية.1.1.3
 : توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي -1

 النسبة المئوية العدد الخبرة 
 %6.25 4 أساسي
 %26.5625 17 متوسط
 %48.4375 31 جامعي 
 %18.75 12 ماجستير

 

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العممي

 
 

أن العاااممين فااي الشااركة معظمياام ماان حاااممين الشاايادات الجامعيااة ممااا يجعاال العماال  ةتعاازي الباحثاا
مان أجال التعامال  ةالداخمي في الشركة أسيل وأسرع وأن االعماال االدارياة تحتااج إلاي كفااءات عاليا

 الخارجي والتقدم العممي لمشركة.
 

 6.25أساسً 
متوسط 

26.5625 

;  جامعً
48.4375 

; ماجستٌر
18.75 

 المؤهل العلمً
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 :ربيةلعغة املاتوزيع أفراد الدراسة حسب تمكنيم من المغات األخرى غير _ 2
 

 النسبة المئوية العدد المغات 

 73.4375 47 فقط لعربيةغة املا

 18.75 12 ولغة واحدة لعربيةغة املا

 7.8125 5 ولغتين لعربيةغة املا

 0 ال يوجد أكثر من لغتين

 100 64 المجموع

 

 توزيع عينة الدراسة حسب إتقانهم المغات

 

 
يمة جدا مع العمم بأن غالبية عمل الشركة مع العاالم أن نسبة من يتكمم لغة أخرى ضئ ةوتعمل الباحث

جراء االتفاقيات و  برامالخارجي وبحاجة ماسة إلى لغة لمتفاىم وا  العقود والصفقات وىذه النتيجة تأتي  ا 
 معاكسة مع نسبة الجامعيين في الشركة.

نجاد انعكاسااتيا ونستخمص بأن خاريج الجامعاات الميبياة ال يعناي بأناو يجياد المغاة اإلنجميزياة، وبياذا 
اإلنجميزياااة  مااان أجااال الرفاااع  ةالسااامبية عماااى ساااير العمااال مماااا يمااازم الشاااركة عماااي القياااام بااادورات لمغااا

 بمستوي العاممين داخل الشركة.

لغة األم فقط 
73.4375 

لغة األم ولغة واحدة 
18.75 

لغة األم ولغتٌن 
7.8125 

 0أكثر من لغتٌن 
 اللغــــات
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 توزيع أفراد العينة حسب الخبرة :_ 3

 النسبة المئوية العدد الخبرة

 39.0625 25 سنوات 5أقل من 

 28.125 18 سنوات 10أقل من 

 20.3125 13 سنة 15 أقل من

 12.5 8 سنة 15أكثر من 

 100 64 المجموع

 

 توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة

 

 

 
يدل عمي ضغط العمل الموجود قميمو وىذا  خبره ودو  ةبالشركأن معظم العاممين  ةثوتعمل الباح

 إلنجاز العمل عمي أكمل وجو. ةالكافي ةداخل الشركة بسبب عدم وجود الخبر 
 
 
 
 

 الخبرة

 سنوات 5أقل من 

 سنوات 10أقل من 

 سنة 15أقل من 

 سنة 15أكثر من 



 م 9102  مجلة الجبل للعلىم التطبيقية واالنسانية

 

 ( 518 ) صفحة                                                                                                    العدد الثالث
 

 
 :بيانات إدارية .2.1.3

 وىي بيانات تخص الموظفين كاًل حسب االدارة العامل بيا :
 توزيع أفراد العينة حسب الدورات : -4

 النسبة المئوية العدد الدورات

 28.125 18 داخل الشركة

 25 16 خارج الشركة 

 4.6875 3 خارج ليبيا

 42.1875 27 ال توجد

 100 64 المجموع

 اسة حسب الدوراتتوزيع عينة الدر 

 
 

% مان أفاراد 57.8125أن حجم التدريب دون المساتوى المطماوب إذ ال يتجااوز نسابة  ةتعزي الباحث
العينااة إذا مااا أخااذنا باالعتبااار الواقااع التعميمااي الااذي ىااو عميااو جميااع العاااممين ، كااذلك يتبااين لنااا أن 

ات الواسااعة مااع الشااركات معظاام التاادريب حصاال داخاال ليبيااا ، وكااان ماان المفتاارض اسااتثمار العالقاا
العالميااة واإلقميميااة والدوليااة لتوساايع عمميااة التاادريب الخااارجي ليكتسااب المتاادرب الخباارات والميااارات 

 الخارجية .
 

;  داخل الشركة

28.125 

;  خارج الشركة
خارج  25

 4.6875لٌبٌا

; ال توجد
42.1875 

 الدورات التدرٌبٌة
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 الرضا الوظيفي:.3.1.3

 ؟كلسد احتياجات السؤال : ىل المرتب المستمم كاف   توزيع أفراد العينة حسب إجابتيم عمى -5

 

 النسبة المئوية% دالعد الرضا عمى الراتب

 21.5625 14 نعم

 26.5625 17 إلى حد ما

 51.5625 33 ال

 100 64 المجموع

 

 توزيع عينة الدراسة حسب الراتب

 

 
ن عدم الرضا ة العمل ، أي أقوظيفة من األمور اليامة في سير دأن الرضا عمى ال ةوتعزي الباحث

اء ، األمر يتطمب تدخل من الجيات ذات العاممين وبالتالي تدني في العط سبب عدم استقراري
العالقة والمحاولة في زيادة مرتباتيم ومنحيم الحوافز المادية والمعنوية التي سيكون ليا الدور الكبير 

نسبة تتجاوز النصف  (ال)في الرضا وفي زيادة العطاء والبد من اإلشارة بأن نسبة الذين أجابوا 
 وىذه النسبة ال يستيان بيا .

 
 

21.5625; نعم  

;  إلى حد ما
26.5625 

51.5625; ال  

 ; 4نعم 
 الرضا على الراتب
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 بالرضا عمى الوظيفة التي تشغميا؟ىل تشعر :  توزيع أفراد العينة حسب إجابتهم عمى السؤال_6

 

 النسبة المئوية% العدد الشعور بالرضا 

 26.5625 17 نعم

 54.687 35 إلى حد ما

 18.75 12 ال

 100 64 المجموع

 

 توزيع عينة الدراسة حسب الرضا عمى الوظيفة

 

 
 

 
من التأكد حول الرضا عمى الوظيفة وقد تبين أن عدم  اً السؤال يضيف نوع أن ىذا ةتعمل الباحث

 بعدم الرضا ، وبالتالي يؤثر عمى سير العمل. اً كفاية المرتب لسد احتياجات العاممين يولد شعور 
 
 
 
 

 الرضاء الوظٌفً

 نعم

 إلى حد ما

 ال
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 عن إدارة الشركة ؟ : ىل أنت راض  توزيع أفراد العينة حسب إجاباتيم عمى السؤال _7
 

 النسبة المئوية% العدد شركة الرضا عمى إدارة ال

 17.1875 11 نعم

 58 32 إلى حد ما

 32.8125 21 ال

 188 64 المجموع

 

 

 عمى إدارة الشركة حسب الرضا توزيع عينة الدراسة

 

 

 
 وجوب تدخل المعنيين ومعرفة القصور ومعالجة األسباب لممحافظة عمى آلية العمل . ةتعزي الباحث

 
 
 

 الرضا على إدارة الشركة

 نعم

 إلى حد ما

 ال
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 ومات في إدارة المشتريات:بيانات حول نظم المعم..4.1.3

 دى معرفتك بمفيوم نظم المعمومات؟: ما م توزيع أفراد العينة حسب إجابتهم عمى السؤال -8
 

 النسبة المئوية% العدد الدرجة

 12.5 8 جيدة

 81.25 52 محدودة

 6.25 4 معدومة

 100 64 المجموع

 
 توزيع عينة الدراسة حسب سؤال مفهوم نظم المعمومات

 
 

ىذه النسب إلي محدودية معرفة أغمبية العاممين بنظم المعمومات وىذا ياؤثر عماي ساير  ةتعمل الباحث
ع يالتادخل بادورات تعميمياو عان نظام المعموماات مان أجال توسا ةمماا يجاب عماي الشارك ةعمل الشارك

 مدارك العاممين .
 

; جٌدة 
12.5 

;  محدودة
81.25 

; معدومة
6.25 

; معدومة
6.25 

 مدى معرفة مفهوم نظم المعلومات
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ــى الســؤال -9 ــة حســب إجــابتهم عم ــراد العين ــع أف وأن توقااف العماال نتيجااة ىاال ساابق :  توزي

 لفقدانكم معمومات تخص العمل ؟

 النسبة المئوية% العدد الخيارات
 54.6875 35 نعم 

 28.125 18 إلى حد ما 
 17.1875 11 ال

 100 64 المجموع

 

 

 توزيع عينة الدراسة حسب إجاباتهم عمى السؤال توقف العمل

 

 

 
 

ن إفا (نعام )إلاى حاد ماا ىاي فاي حقيقاة أمرىاا  من خالل ما تقدم في حالاة ماا اعتبرناا ةوتعزي الباحث
% وىاااذه النسااابة توافاااق عماااى أن العمااال يتوقاااف نتيجاااة لفقااادان 82.8125جمعنااااىم تصااابح نسااابتيم 

أن عاادم تااوفر المعمومااات بشااركة آينااي لماانفط  ةالمعموماات وىااذه النتيجااة تثباات الفرضااية األولااي القائما
 . يؤدي إلى عدم كفاءة عمميات الشراء الخارجي لمشركة

 

 توقف العمل

  نعم

  إلى حد ما

 ال
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ــع أفــراد العينــة حســب إجابــاتهم عمــى الســؤال -18 ماان الوسااائل الااثالث يعتمااد عمييااا  اً : أياا توزي

 ل وتوصيل المعمومات داخل الشركة؟لالتصال وتبادل المعمومات بشكل أكبر من غيرىا في تباد
 

 النسبة المئوية% العدد وسائل االتصال

 25 16 البريد الداخمي 

 17.1875 11 الياتف

 57.8125 37 ر الدوريةالتقاري

 188 64 المجموع

 

 توزيع عينة الدراسة حسب إجاباتهم عمى السؤال وسائل االتصال

 

 

أن سوء استخدام اإلمكانيات التقنياة " الحواسايب " ووساائل االتصاال الخاارجي لمشاركة  ةوتري الباحث
قيااام باادورات مكثفااو ال ةيااؤدي إلااى الخماال فااي إتمااام إجااراءات عمميااات الشااراء الخااارجي وعمااي الشاارك

 من أجل التقدم التقني لمشركة. ةلوسائل التقنية الحديث
 
 

;  البرٌد الداخلً
25 

;  الهاتف
17.1875 

;  التقارٌر الدورٌة
57.8125 

   

 االتصال وسائل
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: أي ماان الاانظم تتبااع الشااركة عنااد  الســؤالتوزيــع أفــراد العينــة حســب إجــابتهم عمــى  -11

 تحميل البيانات ؟

 النسبة المئوية% العدد نوع النظم
 64.0625 41 يدوي
 18.75 12 آلي

 17.1875 11 مختمط
 100 64 المجموع

 

 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجاباتهم عمى السؤال نوع النظم

 

 
 ةالتقنيااااات الحديثاااا اسااااتخدامقمااااة التعاماااال بالنظااااام االلااااي، ممااااا يرجااااع سااااببو لسااااوء  ةوتعاااازي الباحثاااا

 ." مما يؤثر عمي المواكبة والتطور لمشركةبالحواسي"
 
 
 
 

ٌدوي 
64.0625 

 18.75آلً 

مختلط 
17.1875 

 نوع النظم



 م 9102  مجلة الجبل للعلىم التطبيقية واالنسانية

 

 ( 111 ) صفحة                                                                                                    العدد الثالث
 

 
 

ــى الســؤال  -12 ــة حســب إجــابتهم عم ــع أفــراد العين يااتم متابعااة التطااورات التكنولوجيااة : ىاال توزي
 ؟المتالحقة لمحاسب اآللي 

 
 النسبة المئوية% العدد الخيارات

 28.125 18 نعم 

 42.1875 27 إلى حد ما 

 29.6875 19 ال

 100 64 المجموع

 
ىذه المؤشرات أن متابعة التطور التكنولوجي من قبل عينة الدراسة ضعيفة جدًا  ةوتعمل الباحث
جم وطبيعة العمل الخاص بالشركة مما يعكس صورة اإلدارة الضعيفة وعدم استغالليا مقارنة مع ح

 لمتقنيات الحديثة والمتطورة في مجاالت إدارية كثيرة وىذه النتيجة تثبت الفرضية الثالثة لمبحث .
 توزيع عينة الدراسة حسب إجاباتهم عمى سؤال متابعة التطورات التكنولوجية

 

 
 
 
 

 28.125نعم 

إلى حد ما 
42.1875 

 29.6875ال 

   
 متابعة التطورات التكنولوجٌة
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: ىل نقص المعمومات عن عممية الشراء عينة حسب إجاباتهم عمى السؤال توزيع أفراد ال -13
 الخارجي تؤثر في عممية اإلنتاج ؟

 
 النسبة المئوية% عدد اإلجابات اإلجابة

 57.8125 37 نعم 

 12.5 8 ال

 29.6875 19 إلى حد ما

 100 64 المجموع

 

 وماتتوزيع عينة الدراسة حسب إجاباتهم عمى سؤال تأثير نقص المعم

 

 

 

 

 

ىامو  ةأن ىذا عيب من عيوب شركة أجيب لمنفط المحدودة وبالتالي فقد أي معموم ةوتعزي الباحث
 في عممية الشراء يؤثر عمي عممية االنتاج.

 
 
 
 

57.8125; نعم  

12.5; ال  

29.6875; إلى حد ما  
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توزيااع أفااراد العينااة حسااب السااؤال المتضاامن : حاادد أي ماان المصااادر )الداخميااة ، الخارجيااة ،  -14

 مومات الخاصة بالمستويات اإلدارية التالية:المشتركة( أكثر أىمية في توفير المع
 المصدر

 المستوى

 اإلداري

 المجموع مصادر مشتركة مصادر خارجية مصادر داخمية

 النسبة المئوية النسبة المئوية النسبة المئوية النسبة المئوية

 %100 48.4375 31.25 14.0625 اإلدارة العميا

 %100 31.25 51.625 17.1875 اإلدارة المتوسطة

 %100 25 28.125 46.875 اإلدارة الدنيا

 

 توزيع عينة الدراسة حسب سؤال تحديد مستوى المصادر

 

 
من ىده النتائج أن جميع المصادر ميمو لجميع مستويات االدارة الثالث من ناحية  ةوتري الباحث

 .بالشركة  ةوفير المعمومات الخاصت
 
 

0
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 النتائج :.2.3
دراسة واقع نظم المعمومات في شركة أيني لمنفط ، حيث أن مشكمة الدراسة تطرقت ىذه الدراسة ل

ىي نقص المعمومات التي تعاني منيا نظم المعمومات القائمة في الشركة وعدم توفرىا في الوقت 
المناسب مما يترتب عمى الشركة أضرار وخسائر نتيجة ذلك ، ولقد تم إعداد استمارة استبيان ليذا 

 صل من خالل تحميل البيانات إلى النتائج التالية :الغرض وتم التو 
% تقريبًا من عينة الدراسة من يعممون باإلدارة نسبة 88أظيرت نتائج الدراسة أن  -1

% من يحممون شيادات جامعية وأن نسبة 48.4375% من يحمل شيادة عميا وبنسبة 18.75
% من ىؤالء ىم من 18.75إن  قميمة منيم يحممون مؤىالت دون ذلك وكذلك أظيرت نتائج الدراسة

 مغة األم . اليجيدون لغة أخرى غير 
تشااااير نتااااائج الدراسااااة إلااااى عاااادم وضااااوح المفاااااىيم األساسااااية لاااانظم المعمومااااات لاااادى أغمااااب  -2

القيادات اإلدارية الذين تضمنتيم الدراسة ، كما أنيا تبدو محدودة لدى بعضيم فعمى الارغم مان تمتاع 
ال أنيااا لاام تساااعدىم فااي اسااتيعاب تمااك المفاااىيم ، ويعتباار اإللمااام إ األغمبيااة بمسااتويات تعميميااة جياادة

بالمفاااىيم األساساااية لمجااال المعموماااات أحااد المؤشااارات عمااى ضاااعف اإلدراك لاادى القياااادات اإلدارياااة 
 بأىمية المعمومات .

اتضااح ماان خااالل نتااائج الدراسااة أن أغمبيااة أفااراد عينااة الدراسااة أكاادوا عمااى أىميااة الحاسااب  -3
نشاااء وتطااوير نظاام المعمومااات غياار أن النتااائج أظياارت أن اسااتخدام الحاسااب اآللااي فااي اآللااي فااي إ

شاااركة أيناااي لمااانفط يقتصااار عماااى الطباعاااة وتخااازين بعاااض المعموماااات وبعاااض البااارامج التاااي تخاااص 
الرواتااب ىااذا النشاااط ال يتناسااب مااع طبيعااة وحجاام النشاااط فااي الشااركة ، وأظياارت النتااائج أيضااًا بااأن 

وجااودة فااي الشااركة حديثااة ومتطااورة ولكاان يفتقاادون إلااى األنظمااة والباارامج وكيفيااة الحواسااب اآلليااة الم
 العمل عمييا واستغالليا أفضل استغالل . 

% مااان أفااراد عينااة الدراسااة أكاادوا أن الصاااعوبات 79.6875اتضااح ماان خااالل الدراسااة أن  -4
ى تاااتحكم بياااا التااي تواجيياااا الشاااركة نتيجاااة حظااار الماااواد النفطياااة ، نتيجاااة أن بعاااض الشاااركات الكبااار 

 .عوامل سياسية واقتصادية ، وعدم معرفتيم في كيفية إيجاد البديل ليذه الشركات 
 .اتضح من خالل نتائج الدراسة أن عمميات جمع وتحميل البيانات تتم بشكل روتيني  -5
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 التوصيات واالقتراحات :.3.3

ما يسايل رورة ملالستفادة منو وقت الضترى الباحثة ضرورة إنشاء بنك لممعمومات النفطية  -1
 تبادل المعمومات الفنية بين المواقع والمراكز البحثية .

 ضرورة تواجد وانسياب نظام فعال لممعمومات عمى مستوى إدارات وفروع الشركة .  -2
 .االستفادة من بيوت الخبرة والمؤسسات العممية المختمفة ، في مجال البرامج والمنظومات -3
 وجودة في مجاالت المعمومات من األجيزة والبرمجيات.االستفادة من التقنيات الحديثة الم -4
 إدخال التقنيات التي تتطمب اقصر وقت لمتعميم عن سواىا . -5
دعم المؤسسات التعميمية والتدريبية التابعة لمقطااع ، بماا يحقاق التأكاد عماى أىمياة وفعالياة  -6

يحقااق تااوفر  الباارامج التعميميااة والتدريبيااة الخاصااة فااي مجااال نظاام المعمومااات األماار الااذي
الكااااوادر المختمفااااة فااااي ىااااذا المجااااال الحيااااوي وسااااد الشااااواغر والتخصصااااات ذات العالقااااة 

 .المختمفة 
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 قائمة المصادر والمراجع

 : المصادر العربية أوال:

(، نظام المعموماات المحاسابية بشاركة  ليبياا لمتاأمين دراساة 2888الياواري، مفيادة ضاوء أحماد، ) .1
 ر غير منشورة ."تقييمية" رسالة ماجستي

(، الدليل الشامل فاي البحاث العمماي ، القااىرة " مجموعاة النيال 2888محيريق ،مبروكة، عمر،) .2
 العربية. 

(، نظاااااام المعمومااااااات اإلدارية،)االسااااااكندرية : دار الفكاااااار 2887صااااااابر ،محمد،عبااااااد العماااااايم ،) .3
 الجامعي( .

 ة االستثمار .(، توظيف نظم المعمومات في خدم2885الكيشن ،جمعو، عبد القادر،) .4
(، البحاث العمماي فاي العماوم اإلدارياة والمالياة األساس 2885الدرويش ،بشاير محماد عاشار ، )  .5

 والمفاىيم والنماذج ،
.المااؤذن 7(،الماادخل إلااي نظاام المعمومااات اإلداريااة 2885الطااارئي ،محمد،عبدالحساان،أل فاارج،) .6

 والتوزيع ،االردن ،عمان. (،إدارة المشتريات،دارالبازورى العممية لمنشر2885،محمد،صالح،)
(، إدارة المشتريات والمخازن،القاىرة مصر ،مطابع الوالء 2884. جعفر ،أسامة، حمزة ،) 8

 الحديثة .
، األسس العممية لوظيفتي الشراء والتخزين وأثرىا عمى كفاءة 2883. فطيس ،نجاح عبد العزيز، 9

 صاد والمحاسبة ، غريان  .أداء المنظمة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية االقت
،القاىرة ،مصر 1(، االتجاىات الحديثة في إدارة المواد 2883.درويش ،محمود، وآخرون ،) 18

 ،دار الحرير لمطباعة .
 ( ،إدارة المشتريات والتخزين.2881_2888. حجاج ،إيمان، عبد الوىاب،)11
كفاااءة أداء المشااتريات ،  (، تخطاايط المخاازون وأثااره عمااى2881. الزائاادي ،عمااي محمااد عمااي ، )12

 رسالة ماجستير غير منشورة ، أكاديمية الدراسات العميا ،طرابمس.
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(،المااادخل إلاااي نظااام المعموماااات 2888. الكيالناااي ، الساااامي ، ألبيااااتي ،عثماااان،عالء ،ىاااالل ،)13
 اإلدارية ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،عمان ،االردن ،الطبعة الثانية.

 (، إدارة نظم الشراء ،القاىرة ،مصر ،دار النشر ال توجد. 1997د،). عامر ،أماني، محم14
، اىتمااام الماادير بالمعمومااات وأثااره فااي مقومااات نظاام المعمومااات القائمااة   1996. بشااير،نائمة ، 15

 بالمؤسسات الميبية ، رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية الدراسات العميا ، طرابمس.
 إدارة المواد ،القاىرة ،مصر ،المتحدة لمطباعة ، سنة النشر ال توجد.. شرارة ،حسين ،وآخرون ،16
( ، إدارة المشاتريات )عماان ، األردن ، دار النشار ، الطبعاة 1885. المؤذن ، محمد صاالح ، )17

 األولى(.
( ،األصول العممية لمشراء والتخزين )اإلسكندرية ، مؤسسة سباب 1993. الشنواني ،صالح، ) .18

 الجامعة(.
( ، نظام المعموماات اإلدارياة ، المكتباات ومراكاز المعموماات ، 1994شاىين ، شريف كامل، ) .19

 الرياض ، دار المريخ .
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